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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته
 .نعم

حمد وعلـى على نبینا م و�ارك �سم هللا الرحمن الرحیم، الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم
 آله وصحبه أجمعین.

 لمستمعین برحمتك �ا أرحم الراحمین.لاللهم اغفر لنا ولشیخنا و 
ِ اْألَْسمَ  �اب قول هللا تعالى:": -رحمه هللا تعالى–مام المجدد قال اإل َهـا بِ ى َفـاْدُعوُه اُء اْلُحْسنَ {َوهللَِّ

 .]١٨٠[األعراف:اآل�ة  َوَذُروا الَِّذیَن ُیْلِحُدوَن ِفي َأْسَماِئِه}
 ]١٨٠ألعـراف:[ا ُیْلِحُدوَن ِفي َأْسـَماِئِه}{ -رضي هللا عنهما–ذ�ر ابن أبي حاتم عن ابن عباٍس 

 ُ�شر�ون، وعنه سموا الالت من اإلله، والُعزى من العز�ز.
 ها ما لیس منها.وعن األعمش: ُیدخلون فی

 فیه مسائل:
 األولى: إثبات األسماء.
 الثانیة: �ونها ُحسنى.

 الثالثة: األمر بدعائه بها.
 الرا�عة: ترك من عارض من الجاهلین الملحدین.

 الخامسة: تفسیر اإللحاد فیها.
 السادسة: وعید من ألحد".

 أصحا�هبینا محمد وعلى آله و الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله ن
 ، أما �عد...أجمعین

 أن التوحید ثالثة أقسام: -رحمه هللا تعالى–فُیقرر اإلمام الُمجدد 
 ات.توحید الر�و�یة.               وتوحید األلوهیة.                    وتوحید األسماء والصف

وأهـل العلـم، و�عضـهم �قـول: ال  ودلیله فـي ذلـك االسـتقراء مـن النصـوص والنظـر فـي أقـوال األئمـة
هذا لیس �صحیح، األشیاء الحصر�ة إذا �انت في دائرة ما جاء عن هللا وعـن رسـوله،  ،دلیل علیه

ن استقرائه فرد من األفراد المحصور أو قسم مـ االستقراء التام �حیث ال یند عن والحاصل من أهل
لـم، ولـیس مـن القـول علـى هللا �غیـر علمـي ُمسـتعمل عنـد أهـل الع اصـطالحٌ  ،أقسامه فهذا ُمستعمل
 و�نما هو من مقتضى النص. ،علم؛ ألنه لیس بنص

علیـه  –ًعـا وسـماه توحیـد المتا�عـة للرسـولسمعت محاضرة لـبعض المشـا�خ الكبـار أضـاف نوًعـا را�
 وال مشاحة في االصطالح. ،هذا اصطالح -الصالة والسالم
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ه  �أفعالـد ال �خرج عنها، وتوحیـد الر�و�یـة إفـراد هللالكن إذا نظرنا في األقسام الثالثة نجد أن التوحی
-من أفعاله ال في الخلق، وال في الرزق، وال في غیرهـا مـن أفعـال هللا  �حیث ال ُ�شرك معه شيء

 .-جلَّ وعال
قــه، فجعــل لل صــفات وتوحیــد األلوهیــة إفــراد هللا �أفعــال العبــاد، وتوحیــد األســماء والصــفات الشــیخ فرَّ

ة، ســماء �اً�ــا، وهــذا مجــرد تفــنن فــي التصــنیف، و�ال فالكتــاب حاصــر لألنــواع الثالثــ�اً�ــا، وجعــل لأل
ء بتوحیــد األلوهیــة أكثــر؛ ألنــه هــو الــذي حصــل فیــه النــزاع بــین األنبیــا -رحمــه هللا–وعنا�ــة الشــیخ 

وجـرَّد دعوتـه مـن  -علیه الصـالة والسـالم–وهو الذي حصل فیه الخلل الكبیر في عصره  ،وأممهم
ن طوائـــف أفتوحیـــد الر�و�یـــة المشـــر�ون ُ�قـــرون �ـــه، توحیـــد األســـماء والصـــفات صـــحیح  أجلـــه، و�ال

 البدع �ثیٌر منهـا ضـلَّ فـي هـذا البـاب، لكـن توحیـد األلوهیـة هـو الـذي حصـل فیـه المناقضـة التامـة
هـو  اوحصـل فیـه الشـرك األكبـر، فُعِبـد مـع هللا غیـره فـي أفعـال العبـاد، �مـ ،-جـلَّ وعـال–لمراد هللا 

في هذا الكتـاب، وفـي غیـره مـن الكتـب، وشـیخ اإلسـالم ابـن تیمیـة لـه أ�ًضـا �ـالم طو�ـل فـي مقرر 
 هذا.
ِ اْألَْسَماُء اْلُحْسَنى َفاْدعُ  "�اب قول هللا تعالى:: -رحمه هللا–قال  یَن ُیْلِحـُدوَن َذُروا الَّـذِ وُه ِبَها وَ {َوهللَِّ

ِ اْألَْســمَ " ]١٨٠[األعــراف: ِفــي َأْســَماِئِه} خبــر علــى المبتــدأ ُ�فیــد تقــد�م ال ]١٨٠[األعــراف: اُء}{َوهللَِّ
 لأفعــــ ]١٨٠[األعـــراف: {اْلُحْســــَنى} -جـــلَّ وعـــال–الحصـــر، فاألســـماء الحســـنى هلل ال لغیــــره، هلل 

 تفضیل مؤنث األحسن، أحسن وُحسنى.
ِ اْألَْســـَماُء اْلُحْســـَنى} وجـــوه ن جمیـــع الوهـــو التمـــام والكمـــال مـــ ،مـــن الحســـن ]١٨٠[األعـــراف: {َوهللَِّ

  .-جلَّ وعال-�النسبة لما یتعلق �اهلل 
ئل وهــذا مــع األســف مالحــظ وُ�علــن فــي وســا ،�عنـي �عــض النــاس ]١٨٠[األعــراف: {َفــاْدُعوُه ِبَهــا}

اإلعـالم فــي جمیـع أو فــي �ثیـٍر مــن أقطـار المســلمین، األسـماء الحســنى منظومـة فــي أشـعار تُــردد 
ونها د ُیردد،التسعین، وال یثبت الخبر بهذا التعدابناًء على ما جاء في حدیث الترمذي من التسعة و 

بهـــا  -جـــلَّ وعـــال–�ألحـــان و�أصـــوات و�أشـــجان و�أشـــیاء، ولكـــن حقیقـــة مـــا ُأِمـــروا �ـــه مـــن دعائـــه 
اثنـین ثالثـة أر�عـة خمسـة تسـعة تسـعین،  اومعرفتها و�حصائها، لیس معنى اإلحصاء أن تعـد واحـدً 

نَّة، ُتثبت ما ثبت منهـا هلل اإلحصاء أن تحصرها على ضوء ما جاء في الكتا  -جـلَّ وعـال–ب والسُّ
صــحیح وهــو �طر�ــٍق صــحیح مــن  متــه. ومــا لــم یثبــت أو �ــأِت �ــه ســندعلــى مــا یلیــق �جاللــه وعظ

فــي  إثباتــه مــن نــوع اإللحــاد ،فهــو مــن نــوع اإللحــاد -علیــه الصــالة والســالم–كتــاب هللا وُســنَّة نبیــه 
انیهــا فــادعوا هللا بهــا مستحضــًرا مــن تــدعو و�مــا ها، وعرفــت معتاألســماء، فــإذا أحصــیتها، وضــبط

دعوه تدعو، مستعمًال من األسماء ما ُیناسب المقام، فإن �ان المقام مقام طلـب المغفـرة والرحمـة فـا
 �الغفور الرحیم، و�ن �ان في مقام طلب االنتقام من عدو �ا جبار �ا عز�ز.
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ــل عنــد أهــل العلــم، و�نبغــي أن نــدعو بهــا، وأمــا مجــرد تعــدادها وتالوتهــا،  علــى �ــل حــال هــذا ُمفصَّ
َمـــْن «تالوتهـــا ســـواًء �ـــان �ألحـــان أو �غیـــر ألحـــان �ـــل هـــذا ال ُ�جـــدي إال �معرفتهـــا؛ ولـــذلك قـــال: 

أن ف المعنـى، و واإلحصاء ال �كفي فیه مجرد أن تعـرف تعـد، ال ُبـد أن تعـر  »َأْحَصاَها َدَخَل اْلَجنَّةَ 
  التوسل إلیه بها.          و  -جلَّ وعال–تأتي �الغا�ة التي هي دعاؤه 

جــلَّ –ففیــه إثبــات األســماء هلل  ]١٨٠[األعــراف: {َفــاْدُعوُه ِبَهــا َوَذُروا الَّــِذیَن ُیْلِحــُدوَن ِفــي َأْســَماِئِه}
علـى مـا یلیـق �جاللـه وعظمتـه، وهـذا مـذهب أئمـة اإلسـالم، ومـن الصـحا�ة والتـا�عین ومـن  -وعال

لـة، و�ال �الجهمیـة وُغـالة المعتز  لهـاخالًفـا لمـن نفاهـا وعطَّ  ،وهـو اعتقـاد الفرقـة الناجیـة ،جاء �عـدهم
 ،فاألصــل أن المعتزلــة ُیثبتــون األســماء، وُ�نكــرون الصــفات، والجهمیــة ُینكــرون األســماء والصــفات

 نسأل هللا العافیة.
لـة �عبـدون عـدًما، �مـا أن أم شيٌء لـیس لـه اسـم وال صـفة هـذا شـيء  لـیس �شـيء؟ معـدوم، فالمعطِّ

 ة �عبدون صنًما �ما قرر أهل العلم.الُممثل
ـنَّة، ُنثبـت مـا أث  –ه رسـولهلـبتـه هللا لنفسـه، وأثبتـه فإثبات األسماء والصفات على طر�قة القـرآن والسُّ

علـى مـا یلیـق �جاللـه وعظمتـه مـن غیـر تعطیـل ونفـي وجحـود، ومـن غیـر  -علیه الصالة والسالم
ِمیُع الَبِصـیرُ َلْیَس َ�ِمْثِلِه َشيْ {تمثیل؛ ألن التمثیل منفي  ثبـات للسـمع إ ]١١شـورى:[ال }ٌء َوُهَو السَّ

ِمیُع الَبِصیرُ {والبصر بهذین االسمین المتضمنین للصفتین   .]١١[الشورى: }َوُهَو السَّ
وأنهـا ُتمـر �مـا جـاءت �مـا صـرَّح �ـه جمـٌع مـن  ،َفِهم �عضهم من إثبات السلف لألسـماء والصـفات

نه �أنـك تقـرأ طالسـم علـى طر�قـة التفـو�ض ُ�سـمو  ،ال ُیتعرض لهااألئمة إنها ُتَمر �ما جاءت، أنه 
ـنَّة والجماعـة تمرهـا �مـا جـاءت،  قـول: هـذا �اطـل نمذهب التفو�ض، و�قولون: هذا مـذهب أهـل السُّ

ن السلف �عرفون المعاني، و�عتقدون أن لها معاني، لكنهم ال ُ�كیفـون هـذه المعـاني، �قفـو  ،وضالل
 .-علیه الصالة والسالم–رسوله على ما جاءهم عن هللا وعن 

 ي ما �فهم الفرق بین السـمع، تمر �ما جاءت، الذ�عني عندهم أن السمیع والبصیر ما بینهما فرق 
والبصر أو السمیع والبصیر، لكـن الفـرق أنـك ال تفهـم هـاتین الصـفتین أو هـذین االسـمین علـى مـا 

مثلـــه شـــيء، وأثِبـــت مـــا أثبتـــه هللا وأنـــه لـــیس � ،افهمهمـــا علـــى مـــا یلیـــق �الخـــالق ،ُیناســـب المخلـــوق 
 لنفسه.

�أسـماء معینـة علـى سـبیل  ااآلن الذي ُیثبت أنت تعرف أن فـي العـالم فـي الشـرق والغـرب أشخاًصـ
یل لـك: وال رأیت صورته، وال رأیت نظیره، وال ق ،وأنت ما رأیته ،المثال ز�ٌد من الناس �سكن �الهند

 ،وأنــه ز�ــد، وتفهــم معنــى هــذا االســم لــه، لــه معنــى ،نــه مثــل فــالن وال شــيء، ُتثبــت لــه هــذا االســمإ
 �عني هل �قول: ز�د من الناس هذا الذي في الهند أو الشرق أو في الغرب مثل دیز عكس ز�د؟ 

ال، تعرف أن هذا االسم على هذا الشخص، وأن هـذا الشـخص فـي الجملـة لـه صـفات المخلـوقین، 
تقـو�م، لكـن �ونـه لونـه �ـذا أو طولـه �ـذا أحسـن  فـيوأنه على هذه الصفة من ضمن من خلقه هللا 
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ُتثبـت لـه السـمع  -جـلَّ وعـال–أو عرضه �ذا التفصیالت والكیفیات ال تعرفها؛ ألنك ما رأیته، فاهلل 
ـــه  ،والبصـــر، وتفهـــم هـــذه المعـــاني، وقـــد أثبتهـــا هللا لنفســـه ـــى مـــا یلیـــق �جالل ـــه رســـوله عل وأثبتهـــا ل

ها معاني ما هـي �طالسـم، وال نقـول: إن اسـم ز�ـد وال نتعرض لكیفیاتها، لكن نعرف أن ل ،وعظمته
  مثل دیز عكس ز�د.

ینمـا بین دیز وز�د، خالص سمعنا اللفظ ال نتعداه، فهل هذا مـراد السـلف ح االمفوِّضة ال یرون فرقً 
 �قولون: ُتَمر �ما جاءت؟ 

 ر�ـــدون أنال �هللا؛ لـــئال �سترســـل النـــاظر فـــي هـــذا االســـم فینقـــدح فـــي ذهنـــه التشـــبیه أو التمثیـــل، یُ 
كیــف وال ،�حســموا المــادة و�غلقــوا البــاب، و�ال فكلهــم ُ�قــرون �مــا قــال اإلمــام مالــك: االســتواء معلــوم

 مجهول، فالمعنى معلوم، لكن الكیفیة مجهولة.
التنظیــر الــذي ذ�رتــه فــیمن اســمه ز�ــد أو غیــره مــن األســماء �عنــي تعــرف بهــذا أن هــذا الشــخص 

لم أو مـن التجـار أو مـن غیـرهم مـن أصـناف النـاس تعـرف أن الُمسمى بز�د سواًء �ان من أهل الع
هذا االسم ُمطلق علـى شـخص، هـل تتصـور أن هـذا االسـم ُمطلـق علـى �لـب؟ ال، تعـرف أن هـذا 

أسود؟ الكیفیـات  ،أبیض ،قصیر ،االسم ُمطلق على هذا اإلنسان، لكن هذا اإلنسان هل هو طو�ل
اه یا، وال یـر ُممتنـع؛ ألنـه ال ُیـرى فـي الـدن -جلَّ وعـال– ما ندري عنها إال إذا رأیناه، وهذا �النسبة هلل

 أو في عرصات القیامة في �عض المواقف. ،اإلنسان إال في الجنة
وقـــد ضـــل بهـــذا البـــاب �ثیـــر مـــن الطوائـــف، ضـــل فیـــه �ثیـــر مـــن  ،المقصـــود أن هـــذا هـــو المعنـــى

، اه �خلقـهأو مثَّلنـ ،هناه �خلقـهفقـد شـب االطوائف، فالجهمیة ُینكرون األسماء، �قولـون: إذا أثبتنـا اسـمً 
دح فـي مـا وصـلوا إلـى التعطیـل إال علـى قنطـرة التشـبیه والتمثیـل، لـو لـم ینقـ ،فهم شبَّهوا في البدا�ـة

 أذهانهم التمثیل ما لجأوا إلى التعطیل.
تقیم ل عــن الصــراط المســاإللحــاد هــو: المیــ ]١٨٠[األعــراف: {َوَذُروا الَّــِذیَن ُیْلِحــُدوَن ِفــي َأْســَماِئِه}

 والطر�ق، ومنه ُسمي اللحد في القبر؛ ألنه �میل عن سمت القبر إلى جهة القبلة فهو میل.
-وعـال جـلَّ –وتأو�لها على غیـر مـراد هللا  ،واإللحاد في أسماء هللا إما �إنكارها أو بتحر�ف معانیها

ا أ�ًضـا هـذ -والسـالمعلیـه الصـالة –أو �ابتكار أسماء لم ُ�سمِّ هللا بها نفسه، وال سماه بها رسوله  ،
 إلحاد.

"وعنــه: �مــا ســیأتي فــي �ــالم ابــن عبــاس  ،واشــتقاق األســماء لمعبــوداتهم هــذا إلحــاد مــن المشــر�ین
 هذا إلحاد. سموا الالت من اإلله، والُعزى من العز�ز"

اف واإللحاد أصله المیل، وُ�طلـق علـى المیـل فـي األصـل القلیـل والكثیـر، االنحـراف القلیـل واالنحـر 
 .العظیم

، فاإللحاد أعـم اُیر�د في الحرم إلحادً  ]٢٥[الحج: }َوَمْن ُیِرْد ِفیِه ِ�ِإْلَحاٍد ِ�ُظْلٍم ُنِذْقُه ِمْن َعَذاٍب َأِلیمٍ {
من أن �كون خروًجا من الدین �الزندقة �إنكار الرب أو ما هو معلوٌم من الدین �الضرورة أعم هـذا 
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ــــه لمـــــن؟ للمســـــلمین  }َســـــَواًء اْلَعـــــاِكُف ِفیـــــِه َواْلَبـــــادِ {: - وعـــــالجـــــلَّ –وفـــــي ســـــیاق قـــــول هللا  ،موجَّ
عـاكف سـاكن فـي الحـرم أو �ـادي جـاء  اس �لهم سواء في هذا البیت، سـواء�عني الن ،]٢٥[الحج:

 .فرق  هو�رجع ما فی الُیصلي فرًض 
هل مكة ن الحرم أو من أ تأتي تقول: أنا �هللا أنا ساك ]٢٥[الحج: }َوَمْن ُیِرْد ِفیِه ِ�ِإْلَحادٍ { ثم قال: 

 }دِ  َواْلَبــاَســَواًء اْلَعــاِكُف ِفیــهِ {ُقــم �ــا أعرابــي عــن المكــان هــذا؛ ألنــك أنــت وأخــوك ســواء  ،أو مــن �ــذا
  .افرق بینكم هما فی ]٢٥[الحج:

ولــذا نــرى مظــاهر ُمخالفــة لهــذه اآل�ــة و�كثــرة الســیما فــي المواســم، تجــدهم فــي العشــر األواخــر مــن 
و�حصـــل التشـــو�ش علـــى المصـــلین واألذى لهـــم،  ،و�ضـــر�ون علیهـــا ،رمضـــان �حجـــزون األمـــاكن

ــل علــى هــذا الفطــور شخًصــ ــر النــاس، ثــم ُیو�ِّ ال ُ�حســن  ا�عــض النــاس �ــأتي لإلحســان ُ�حســن لُیفطِّ
وُقــم �ــا  ،التعامــل مــع النــاس، قبــل وقــت الفطــور �ســاعة ونصــف أو ســاعتین �ــأتي فــي االســماطات

ن أهــذا داخــل فــي اآل�ــة أذى للنــاس، فــإذا أراد اإلنســان  ،وُقــم �ــا قــارئ، و�ــؤذون النــاس بهــذا ،نــائم
 ،أن �ـأتي �إنسـان ُ�حسـن التعامـل مـع النـاس -جـلَّ وعـال–�جل �ـالخیر لنفسـه، و�رجـو مـا عنـد هللا 

  و�رفق بهم.
ــیمٍ { ــَذاٍب َأِل ــْن َع ــُه ِم ــٍم ُنِذْق ــِه ِ�ِإْلَحــاٍد ِ�ُظْل ــِرْد ِفی ــْن ُی میــل عــن الصــراط  هــذا مجــرد ]٢٥[الحــج: }َوَم

المســتقیم، ولــیس معنــاه أنــه زندقــة أو خــروج مــن اإلســالم، مــع أن الُعــرف عنــد أهــل العلــم فــي �لمــة 
ضــرت ُملحـد أنهـم ال ُ�طلقونهـا إال علـى الزنـدیق المـارق مــن اإلسـالم، إذا قیـل: فـالن ُملحـد، وأنـا ح

شــخص ُمخــتص فــي العقیــدة، وُ�شــرف علیــه الــد�تور عبــد الــرحمن بــدوي مشــهور فــي  هفیــ امجلًســ
 مصر�ین من أكابرهم.ال

 طالب:........
 عبد الرحمن بدوي.

إلحــاد، تعجبنــا مــن هــذا  قلیــلوهــو رجــٌل طیــب عنــده  ،ُیثنــي علیــه هــو المشــرف علیــه، وُ�ثنــي علیــه
 إلحاد. قلیلالكالم عنده 

 طالب:........
اإللحــاد: مجــرد المیــل �مشــي، لكــن علــى المعنــى  حــال الجــاري علــى المعنــى اللغــوي أنعلــى �ــل 

 طالحي الُعرفي عند أهل العلم الذي استقر علیه الُعرف عندهم أن الُملحد الزندیق.االص
حیـان  و�المناسبة ابن الجوزي وغیره ذ�روا أن زنادقة اإلسالم ثالثـة: ابـن الراونـدي، والمعـري، وأبـو

 التوحیدي ثالثة.
 طالب:........                           

 .هؤالء صنف آخر
 طالب:........
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 �عده؟أم بن العر�ي قبل ابن الجوزي ا
 طالب:........

الــه قالمهــم ابــن الروانــدي، وأبــو حیــان التوحیــدي، وأبــو العــالء المعــري، هــؤالء زنادقــة اإلســالم فیمــا 
 ابن الجوزي.

تــرجم ابــن خلكــان البــن الراونــدي، وأشــاد �ــه، وأطــال فــي ترجمتــه، ولــم یتعــرض لشــيٍء مــن إلحــاده 
ه (البدا�ــة والنها�ــة) للحــافظ ابــن �ثیــر قــال: ترجمــه ابــن خلكــان وأشــاد �ــ وانحرافــه، فــي ترجمتــه مــن

مـــا ُ�طیــل فــي تـــراجم -وأطــال فــي ترجمتــه �عادتـــه فــي األد�ــاء والشـــعراء، ال فــي الفقهــاء والعلمــاء 
 ولــم یتعــرض لشــيٍء مــن انحرافــه، و�ــأن الكلــب مــا -ُ�طیــل فــي األد�ــاء والشــعراء ،العلمــاء والفقهــاء
 أكل له عجیًنا.

ا نقــد مــن ابــن �ثیــر البــن خلكــان نقــد الذع و�یــان لمنهجــه فــي التــراجم، لإلنســان المســلم شــيء هــذ
ُ�سمى والء و�راء، ُحب وُ�غض في هللا، شخص �طعـن فـي الـدین و�مشـي مـن دون بیـان مـن غیـر 

 أن ُیتعرَّض له �كلمة تلیق �ه؟! 
 طالب:........

 أو االشعر، �عني ما یهمه أنـه �صـیر عالًمـ االهتمامات تختلف، هذا مهتم �األدب والشعر وما ،ال
لـى أهـل ما هو �عـالم وال عابـد، انظـر الُعبَّـاد حینمـا ُیترجمـون للعلمـاء، انظـر النـووي حینمـا یـتكلم ع

ل إلیـه؛ مـا یهمـه، �ـلٌّ ُ�شـید �مـا �میـ�العلم، أو انظر الـذهبي حینمـا ُیتـرجم ألهـل العلـم، تجـده ُ�شـید 
د عن تراجم ابن حجر؛ ألن هـذا لـه َهـم، وهـذا لـه َهـم، النـووي عابـولذلك تجد تراجم النووي تختلف 

 ي، یر�ـدوُ�شید �الُعبَّاد، وتلقى هذا عنـه فـي تراجمـه الكرمـاني فـي شـرحه للبخـار  ،تهمه العبادة ،زاهد
 .وتنفع طالب العلم ،ق القلوب�حذو حذوه، وُ�شید �عبادات الُعبَّاد وأعمالهم، وهذه ُترقِّ  أن

العبــادة تهــم ابــن حجــر  وت الخبــر، فینظــر فیــه مــن ناحیــة التوثیــق أكثــر مــن...ابــن حجــر یهمــه ثبــ
 ومن أهل والعبادة، لكن ما هو مثل النووي في هذا.

 طالب:........
ــد أن ُیبــین؛ ألنــك انظــر إذا ُخشــي مــن الكــالم أن یــؤثر علــى القــارئ ســلًبا إذا لــم ُیبــین  دح تمــفــال ُب

رك شــاعر أو عــالم فــي هــذا البــاب فــي األدب، لكــن الــذي تمدحــه وُتثنــي علیــه؛ ألنــه فــي نظــ ا،فالًنــ
تري وفـوًرا یـذهب إلـى المكتبـات و�شـ ،ن عنده هفوات، وعنده طوام، یتلقى هذا الكالمأ�قرأ ما یدري 

 هذا غش.فكتا�ه و�قرأه، فأنت ال ُبد أن ُتبین، إن لم ُتبین 
 طالب:........  

 هو؟ ما
 طالب:........

 ز�ن هذا الكالم؟
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 ......طالب:...
تر�ة �ـاهلل والـرحمن هـذا إلحـاد بـال شـك، أمـا األسـماء المشـ -جـلَّ وعـال–الذي ال ُ�سـمى �ـه إال هللا 

 شك. هالعز�ز من أسماء هللا ما فی ]٥١[یوسف: }َقاَلِت اْمَرَأُة اْلَعِز�زِ {
 طالب:........

 ؟        ماذا
 طالب:........

تر صفة مالزمة لهإذا ُعِرف �أنه هذه الصفة موجودة فیه، وأن ال  لغة.صیغة مبا اُ�سمى ستَّارً  ،سِّ
 

 فعــــــــــــــاٌل أو مفعــــــــــــــاٌل أو فعــــــــــــــولٌ 
 

ــــــــدیُل     فــــــــي صــــــــیغٍة عــــــــن فاعــــــــٍل ب
    
 
وأنــه مكثــٌر منهــا، و�ال حاشــا األســماء  ،هــذه صــفات مبالغــة مــا فیهــا شــيء، إذا ُعــِرف بهــذه الصــفة

 .-جلَّ وعال-الخاصة �اهلل 
 طالب:.......

 ین؟أ
 طالب:........

ـتیر؟ درج �ثیـٌر مـن أهـل العلـم علـى  هذا ن أخطأ في الفهم في االسم الـوارد هـل هـو السـتار أو السِّ
 الستار من أسماء هللا، وستار وِستِّیر �لها من صفات المبالغة، لكن الوارد ِستِّیر.

 ]١٨٠األعراف:[ ُیْلِحُدوَن ِفي َأْسَماِئِه}{ -رضي هللا عنهما–ذ�ر ابن أبي حاتم عن ابن عباٍس "
أوًال: الخبـر عنـد ابـن أبـي حـاتم لـیس عـن ابـن عبـاس �مـا ذ�ـر الشـیخ سـلیمان بـن قال: ُ�شـر�ون" 

نمـا عبد هللا في (تیسیر العز�ز الحمید) �قول: هذا األثر لم یروه ابـن أبـي حـاتم عـن ابـن عبـاس، و�
 رواه عن قتادة فاعلم ذلك. 

"سموا الـالت  اسأي: عن ابن عبقال: وعنه" ُ�شر�ون،  ]١٨٠[األعراف: ُیْلِحُدوَن ِفي َأْسَماِئِه}{"
ا إلحـاد وهـذ -جـلَّ وعـال–اشـتقوا ألصـنامهم وأوثـانهم مـن أسـماء هللا من اإلله، والُعزى من العز�ـز" 

بتشــدید  وأمــا مــن �قولــوا ،فــة التــاءهــذا علــى أن الــالت ُمخفّ الــالت مــن اإللــه، والُعــزى مــن العز�ــز" "
 جٌل یلت السو�ق، وُ�طعم �ه الحاج قد تقدم هذا �له.التاء الالّت فهو من لت السو�ق، �ان ر 

    لُیشبهوهم �ه. ؛-جلَّ وعال–اشتقوا ألصنامهم وآلهتهم من أسماء هللا  "والُعزى من العز�ز"
اء یدخلون فیهـا فـي أسـمُیدخلون فیها ما لیس منها" سلیمان بن مهران األعمش ""وعن األعمش" 

 نَّة نبیـه�اسـٍم لـم یـرد �ـه نـصٌّ مـن �تـاب هللا وال ُسـ -جلَّ وعال–هللا ما لیس منها، فالذي ُ�سمي هللا 
�كون ملحًدا في األسماء، ومن �صفه بوصٍف لم یثبت عنـه وال عـن نبیـه  -علیه الصالة والسالم–
 .�كون ملحًدا في الصفات -والسالم علیه الصالة–



 
 

 

 
 
 

٩  
 

^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹¶4ò=٩ 

 طالب:.........
 �عرفون اإلله.

 طالب:........
 نعم.

 طالب:.........
 ولفظـه إلحـاد الملحـدین أن دعـوا الـالت والُعـزى فـي أسـماء هللا ،ابـن أبـي حـاتم ،قول: رواه الطبري �
فـي  �عنـي فـي أسـماء المعبـود فـي الجملـة، أمـا ،أن دعوا الالت والُعزى في أسـماء هللا -عزَّ وجلَّ –

 طائف، نعم.، والالت �الاإنما سموا بها صنمً  ،ما قالوا: إن الالت من أسماء هللافأسماء هللا 
 طالب:..........

 �عضهم �عرف و�عضهم �عض األشیاء.
 طالب:.........

 یذ�رون �عض األشیاء.
�جاللـه  علـى مـا یلیـق -جـلَّ وعـال–هلل  "ُیدخلون فیها ما لیس منها. فیه مسائل: إثبات األسماء"

ــَنى}وعظمتــه؛ لقولــه:  ــَماُء اْلُحْس ِ اْألَْس ــَماُء {وَ لحصــر علــى طر�ــق ا ]١٨٠[األعــراف: {َوهللَِّ ِ اْألَْس هللَِّ
     .]١٨٠[األعراف: اْلُحْسَنى}

 بنص اآل�ة. ]١٨٠[األعراف: {اْلُحْسَنى}من قوله: "الثانیة: �ونها ُحسنى" 
جـلَّ –إلـى هللا  �عنـي مـن �ـاب التوسـل ]١٨٠[األعـراف: {َفاْدُعوُه ِبَها}"الثالثة: األمر بدعائه بها" 

�ن و  ،المناسـبة للمقـام، أمـا أن تـدعو �أسـماء غیـر مناسـبة للمقـام والتقرب إلیه بهذه األسـماء -وعال
 لكن فیه سوء أدب في الدعاء، لیس فیه تأدب مع الدعاء. ،-جلَّ وعال–كان المدعو هو هللا 

ْحَمنِ َوُهــْم َ�ْكُفــُروَن ِ�ــ{تقــدم فــي �ــاب مــن جحــد شــیًئا مــن األســماء والصــفات، وقــول هللا تعــالى:  } الرَّ
 حدوا هذا االسم، وجحده �فٌر �ه، وفي األسماء ُیلحدون في أسمائه.وهم ج ]٣٠[الرعد:

 {َوهللَِِّ إثبـــات األســـماء مـــن الحصـــر  :فـــي المســـألة الثالثـــة فـــي مســـائل البـــاب "األمـــر بدعائـــه بهـــا"
ـــَماُء {َوهللَِِّ قـــال:  -جـــلَّ وعـــال–وأ�ًضـــا �ونهـــا ُحســـنى؛ ألن هللا  ،]١٨٠[األعـــراف: اْألَْســـَماُء}  اْألَْس

 .]١٨٠[األعراف: َنى}اْلُحسْ 
ذه األســماء وهــذا مـن �ــاب التوسـل بهــ ،]١٨٠[األعــراف: {َفـاْدُعوُه ِبَهــا}قولــه:  "األمـر بدعائــه بهــا"

ٍم �أسمائه المناسبة للمقام، ولیس مـن األدب أن تـدعو �اسـ -جلَّ وعال-الحسنى، وأنه ُیدعى الرب 
ـــ{ ي لمـــا ســمعال ُیناســب، مقــام الرحمـــة �ختلــف عـــن مقــام العــزة؛ ولـــذا األعرابــ ـــاِرُق َوالسَّ  اِرَقةُ َوالسَّ

نعـم قرأهـا القـارئ  ]٣٨ائـدة:[الم }َحِكـیمٌ   َعِز�ـزٌ َفاْقَطُعوا َأْیِدَیُهَما َجَزاًء ِ�َما َ�َسـَبا َنَكـاًال ِمـَن للااَِّ َ�للااَُّ 
 (�هللا غفوٌر رحیم) ال ُیناسب، المغفرة والرحمة ُتناسب قطع الید؟ الذي ُیناسب عز�ز حكیم.
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 -جــلَّ وعــال–رر أهــل العلــم أن تعقیــب اآل�ــات فــي غا�ــة المناســبة مــع مــا تقــدمها مــن �ــالم هللا وُ�قــ
ْبُهْم َفِإنَُّهْم ِعَباُدَك َوِ�ْن َتْغِفْر َلُهْم َفِإنََّك َأنْ { م أمناسـبة  هذه ]١١٨[المائدة: }یمُ ِز�ُز اْلَحكِ َت اْلعَ ِإْن ُتَعذِّ

 مناسبة؟  غیر
 طالب:........

ــَك َأْنــِإْن ُتَعــذِّ { �عنــي هــل  ]١١٨[المائــدة: }یمُ ِز�ــُز اْلَحِكــَت اْلعَ ْبُهْم َفــِإنَُّهْم ِعَبــاُدَك َوِ�ْن َتْغِفــْر َلُهــْم َفِإنَّ
المناسب قولـه: فإنـك أنـت الغفـور الـرحیم أنسـب مـن العز�ـز الحكـیم علـى ضـوء مـا قـرره أهـل العلـم 

یجتنـب ا ما �جعل القارئ یهـتم للعـذاب ففي اآل�ة السا�قة؟ المسألة فیها تغلیب للتعذیب، وفیها أ�ًض 
ْبُهْم َفِإنَُّهْم ِعَباُدكَ {أسبا�ه  وال أن یـدفعوا عـن  ،تصـرفوایمـا �سـتطیعون أن  ]١١٨[المائـدة: }ِإْن ُتَعذِّ

 أنفسهم وأنت العز�ز الحكیم.
 طالب:........ 

ْبُهْم َفِإنَُّهْم ِعَباُدكَ {وهذا له وجه   }َوِ�ْن َتْغِفـْر َلُهـمْ { ،ن مرادكخرجوا علن � ]١١٨[المائدة: }ِإْن ُتَعذِّ
 .]١١٨[المائدة: }مُ َفِإنََّك َأْنَت اْلَعِز�ُز اْلَحِكی{فأنت مع هذه المغفرة ال عن ضعف  ]١١٨[المائدة:

 طالب:.........
 الحكم �حتاج إلى قوة وعزة. ،عزَّ فحكم

 طالب:........
ْبُهْم َفِإنَُّهْم ِعَباُدكَ { هـذا  ]١١٨[المائـدة: }ْغِفْر َلُهمْ َوِ�ْن تَ {هذا فیه احتمـال  ]١١٨دة:[المائ }ِإْن ُتَعذِّ

لشـرط اال یلزم منه الوقوع والسیما أنه جاء بـــــ(إن) التي هـي للشـك (إن) مـن أدوات  ،مجرد احتمال
 التي ترد للشك ال ترد للجزم؛ ولذا قال:  

ــــا إن شــــككتُ   ـاوجــــدتموني جازًمــــ أن
 

 و�ذا جزمـــــــــــت فإننــــــــــــي لـــــــــــم أجـــــــــــزمِ  
    
 

 واضح �ا إخوان؟
ـــ (إن) ــا" للفعــل ،"أنــا إن شــككت" �عنــي: بــ  "و�ذا جزمــُت" ،إن شــككت (إن) للشــك "وجــدتموني جازًم

 �مرادي وعزمت علیه "فإنني لم أجزم" لم أجزم الفعل.
 طالب:.......

 لو �حثت في السیاق وجدت المناسبة.
 طالب:........

 ؟ماذا
 طالب:.........

 ؟ماذافي 
 .....طالب:....
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ضـهم، �عني قد ُیوجد في أفراد منهم �ما یوجـد نـوع مـن التأو�ـل فـي �ع ،ال ال هذا ال �عرفه الحنابلة
 وفي �عض المحدثین، لكن ال ُ�سمى مذهب الحنابلة وال مذهب الُمحدثین.

 طالب:.........
ــة هــم ممــن ُ�قــرر مــذهب الســلف  رار وهــم �فهمــون مــن اإلمــ ،وهــا �مــا جــاءتأِمرّ نعــم؛ ألن الحنابل

 التفو�ض.
 طالب:.........

م على �ل حال هناك سیاقات لها دالالتهـا فـي سـیاقها، لكـن لـو تأملتهـا فـي سـیاقها وجـدتها قـد ُ�فهـ
 من هذا، واألصل ما جاء في �تاب هللا وُسنَّة نبیه.  

ــُدوَن}"الرا�عــة: تــرك مــن عــارض مــن الجــاهلین الملحــدین"  ــِذیَن ُیْلِح  ]١٨٠ألعــراف:[ا {َوَذُروا الَّ
عنـاه ماتر�وا الذین ُیلحـدون اتر�ـوهم، مـا معنـى اتر�ـوهم؟ �عنـي: ال تقتـدوا بهـم، وال تتبعـوهم، ولـیس 

نكـروا تال  ]١٨٠:[األعـراف {َوَذُروا الَّـِذیَن ُیْلِحـُدوَن}ال، لـیس معنـى  ،ال تدعونهم وال تنكروا علیهم
ال هوهم، و جِّ وال ُتبینوا لهم، وال تو علیهم، ودعوهم ُیلحدون في أسماء هللا وصفاته، وال ُتنكروا علیهم، 

 تنصحوهم ال، �عني: اتر�وهم ال تقتدوا بهم، والنصیحة واجبة. 
تم �عنـي فـي الكـالم المنسـوب البـن عبـاس ممـن رواه ابـن أبـي حـا"الخامسة: تفسیر اإللحاد فیهـا" 

 ون".�شر� ]١٨٠[األعراف: {ُیْلِحُدوَن ِفي َأْسَماِئِه}"عندنا وهو في الحقیقة لقتادة 
والجـزاء فـي  ،ُیجزون سـ ]١٨٠[األعـراف: }َسُیْجَزْوَن َما َ�اُنوا َ�ْعَمُلونَ {"السادسة: وعید من ألحد" 

مثــل هــذا وهــو أمــٌر عظــیم إلحــاد الجــزاء شــدید وعظــیم مناســب لُجــرمهم، فــالجزاء مــن جــنس العمــل، 
 .ومناسٌب له

ـــد مـــن ألحـــد"فیقـــول:   رهـــا مـــن ضـــروب اإللحـــاد ســـواًء �ـــان فـــي أســـماء هللا وصـــفاته أو غی "وعی
 وأصنافه.  

 
 
 
 

  


